
 
Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

Liturgie voor de jongerenviering op zondag 12 februari 2017, 10.00 uur in de Ontmoetingskerk 

 

  
 

Voorganger: Ds. Peter van der Schans 

M.m.v. Annemarijn en  Kelly en de jongerenvieringencommissie 

 

 
 

Voor de dienst spelen en zingen Annemarijn en Kelly een paar liedjes. 

 

Introductie van het thema: vrijheid om te kiezen?  

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fumcsantarosa.org/sites/default/files/Image/taize.png&imgrefurl=http://www.fumcsantarosa.org/news/taize-prayer-service&h=498&w=498&tbnid=FXkPqKQTECyv7M:&zoom=1&docid=hjNXEgkuyfkQ9M&hl=nl&ei=Ds0aVKqLD-KhyAPGkoLQCg&tbm=isch&ved=0CFUQMygeMB4&iact=rc&uact=3&dur=459&page=2&start=10&ndsp=22
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Welkom (Nellie) 
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We gaan staan en zingen: ‘Hoor ons loflied’ 

 

Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat, 

als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

 

Refrein: 

In de bergen, door de dalen, 

hoor ons loflied overal, 

in de hemel en op aarde, 

als uw glorie komen zal. 

 

Laat uw licht zien in het duister, 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis.    

 

Refrein 

 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (2x) 

 

Refrein 

 

Groet en bemoediging: 

 

Genade en liefde, 

vrede en vrijheid 

van God onze Vader, 

en van onze Heer Jezus Christus 

en van de Heilige Geest! 

 

In de Naam van God 

die in ons gelooft, 

die op ons hoopt, 

dei ons liefheeft, 

willen we hier  

geloven, hopen en liefhebben. 

Willen we hier in vrede en vrijheid samen komen. 

Amen. 

 

We zingen: ‘Er is geen vriend zo trouw als Jezus’  

 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus 

Nee niet één, Nee niet één. 

Jezus alleen kan ons hart genezen 

Hij alleen, Hij alleen 

Nooit is ons zoveel troost gegeven 

zoveel liefde heeft Hij alleen 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus 
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Nee niet één, Nee niet één. 

 

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 

Nee niet één, Nee niet één. 

Geen donk're nacht kan ons van Hem scheiden, 

Nee niet één, Nee niet één. 

Jezus kent onze strijd en zorgen 

Leidt ons steeds door de dalen heen 

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is 

Nee niet één, Nee niet één. 

 

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen 

Nee niet één, Nee niet één. 

Elk die gelooft heeft Hij aangenomen 

Hij alleen, Hij alleen 

Nooit is ons zoveel troost gegeven 

Zoveel liefde heeft Hij alleen 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus 

Nee niet één, Nee niet één. 

 

Gebed (Justin): 

 

Er zijn zoveel landen waar men wordt vermoord, 

zoveel landen waar niemands stem word gehoord. 

 

Er zijn ook veel landen waar je voor je leven moet vrezen. 

Zoveel landen waar je niet als christen mag leven.  

Waar je niet mag vertellen wat je gelooft. 

Daar waar je de kans hebt dat je van je leven wordt beroofd. 

 

We bidden voor onze broeders en zusters 

die vervolgd worden om hun geloof. 

Geef hun kracht, vertrouwen, moed  

om door te gaan maar vooral ook de hoop. 

 

Al hebben ze nu vaak angst, 

problemen, verdriet en pijn. 

Eenmaal mogen ze zich verblijden 

als ze voor altijd bij U mogen zijn. 

Amen. 

 

We zingen: ‘Ik heb een droom’ 

 

Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan, 

Dat de mensen leven voor elkaar? 

Dat ooit rechtvaardigheid als water stroomt, 

En gerechtigheid vloeit helder, klaar? 

 

Droom jij weleens dat de leiders der volkeren  

steeds de weg van God op willen gaan; 
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gerechtigheid en vrede als hun doel:  

werkend aan het ideaal bestaan! 

 

Refrein:  

Ik heb 'n droom , ik heb 'n droom, 

Ik heb 'n droom, diep in mijn hart. 

Een droom dat eens voor ons de dag naderbij  

komen zal, vol vrede voor ieder op aard. 

 

Droom jij wel eens dat de oorlogen eindigen. 

Zwaarden worden omgesmeed tot ploeg. 

En mensen niet meer denken aan geweld 

Vrede en geluk is dan genoeg? 

 

Droom jij wel eens dat we samen bij machte zijn 

Wanhoop te verdragen als het moet; 

Vanuit geloof nieuw licht verkondigen 

Juist in tijd van nood en tegenspoed? 

 

Refrein 

 

 
 

De kinderen die dat willen kunnen naar de 

kindernevendienst 
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Gebed (Nellie): 

 

Dank U wel dat we vanmorgen hier  

mochten komen om U woord  te horen. 

Dat we vrij zijn om te leven  

dankzij de komst van Jezus Christus,  

het geschenk van God. 

En dat we in staat zijn om anderen te helpen.  

Ook al valt het niet altijd mee om de juiste keuze te maken.  

Ook als we niet weten wat we willen, 

wees dan de frisse wind 

die door onze gedachten waait. 

Geef ons het lef om keuzes te maken 

die niet ingegeven zijn 

door alleen aan onszelf te denken. 

Maak ons enthousiast 

voor een wereld zonder geweld. 

Waar mensen in vrede 

samen kunnen leven 

en iedereen tot zijn recht komt. 

Maak van ons bewogen mensen, 

die open staan voor anderen. 

Help ons in uw Geest te leven. 

Amen. 

 

We zingen: ‘I don’t know how to love Him’ 

 

Het is een lied uit de mond van Maria Magdalena die haar band met Jezus bezingt. Een band vol 

tegenstrijdige gevoelens en gedachten; liefde, maar ook angst. 

 

I don't know how to love him 

What to do, how to move him 

I've been changed, yes really changed 

In these past few days  

When I've seen myself 

I seem like someone else. 

  

I don't know how to take this 

I don't see why he moves me 

He's a man, he's just a man 

And I've had so many men before 

In very many ways 

He's just one more. 

 

Should I bring him down 

Should I scream and shout 

Should I speak of love 

Let my feelings out? 

I never thought I'd come to this 
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What's it all about?  

 

Don't you think it's rather funny 

I should be in this position? 

I'm the one who's always been 

So calm so cool, no lover's fool 

Running every show 

He scares me so. 

 

I never thought  

I'd come to this 

What's it all about?  

 

Yet if he said he loved me 

I'd be lost, I'd be frightened 

I couldn’t cope, just couldn't cope 

I'd turn my head, I'd back away 

I wouldn't want to know 

He scares me so 

I want him so 

I love him so. 

 

 
 

Schriftlezing Markus 12: 28-34 (Marjan) 

 

28 Toen kwam er een wetsleraar bij Jezus. Hij had de discussie met de sadduceeën gehoord. Hij 

vond dat Jezus hun heel goed geantwoord had. Nu stelde hij een vraag. Hij zei: ‘Wat is de 

belangrijkste regel in de wet?’ 
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29 Jezus antwoordde: ‘Dit is de belangrijkste regel: «Luister goed, Israëlieten! De Heer, onze 

God, is de enige God. 30 Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, met je hele 

verstand en met al je kracht.» 31 Daarna komt deze regel: «Van de mensen om je heen moet je 

evenveel houden als van jezelf.» Dat zijn de twee belangrijkste regels.’ 

 

32 De wetsleraar zei: ‘Inderdaad, meester, u hebt gelijk. Alleen de Heer is God, er is geen 

andere god. 33 En wij moeten van hem houden met ons hele hart, met ons hele verstand en met 

al onze kracht. En van de mensen om ons heen moeten we evenveel houden als van onszelf. Die 

regels zijn veel belangrijker dan alle offers in de tempel.’ 

 

34 Jezus vond dat een verstandige reactie. Daarom zei hij: ‘Jij bent dicht bij Gods nieuwe 

wereld.’ 

 

Daarna durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen. 

 

We zingen: ‘God maakt vrij’ 

 

Couplet (2x): 

In de naam van de Vader, 

in de naam van de Zoon, 

in de naam van de Geest voor Uw troon, 

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 

U geeft ons genade, U roepen wij aan.  

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 

God maakt vrij, God maakt vrij 

in die hoop leven wij. 

 

Couplet (1x) 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 

 

Refrein: 

God maakt vrij, God maakt vrij 

in die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied. 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

 

Refrein 
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God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 

Schriftlezing:  Galaten 5: 1 en 13-14 (Marjan) 

 

1 Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat 

niemand je weer slaaf maken. 

 

13 Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te 

geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. 14 Dan 

doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: 

«Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.» 

 

We zingen: De kracht van uw liefde 

 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 

 

Refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde. 

 

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij U wil, zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 

 

(Refrein) 

 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde. 

 

Bij de bijbelteksten: 

 

Lieve mensen,  

samen gemeente van de Heer! 

 

Je bent vrij om te gaan geloven. Ook als het gaat om het christelijke geloof. Je kunt het bestaan 

van God niet zomaar bewijzen. Het waait je ook niet allemaal zo maar aan. Uit het niets. Het 

komt ook niet uit de diepten van je eigen gedachten en gevoelens. Het wordt je ook niet op de 

één of andere geheimzinnige manier ingefluisterd. 
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Je hebt het van andere mensen. God laat door middel van andere mensen merken, dat Hij er is. 

En die mensen hebben het uit de Bijbel, het boek vol verhalen over God en mensen. En verhalen 

die uiteindelijk cirkelen om Jezus Christus. En die mensen hebben de aanwezigheid van God in 

hun leven ontdekt. Ze hebben ervaring opgedaan met God. En delen dat van harte. 

 

God wil geen dwang uit oefenen om te gaan geloven. Zeker: Hij wil heel graag, dat je ‘ja’ tegen 

hem zegt. Maar hij hoopt heel erg, dat je ‘ja’ dan wel van harte komt. Anders hoeft het niet. Het 

is precies als bij een verkering. Als je van iemand anders houdt, dan moet je die er niet met de 

haren bij slepen. Dan moet je die ander niet dwingen om verkering te nemen met je. Doe je dat 

wel, dan wordt het helemaal niks. Dan wordt het nooit wat. Misschien even, maar ik hoop, dat 

die ander dan toch heel snel durft te zeggen: “Je dwingt me, dat wil ik niet. Gedwongen van je 

houden kan ik niet. En wil ik ook niet.” Zo gaat het ook tussen God en mensen. 

 

En je bent christen, omdat je in een gezin en een omgeving geboren bent waar dat geloof het 

meest aanwezig was en is. Dat veranderde wel in onze omgeving. Toen ik jong was kwam je 

andere godsdiensten amper tegen. En zeker niet in het dorpje achteraf waar ik geboren en 

getogen ben. Tegenwoordig is dat anders. Door TV en internet kun je godsdiensten en 

overtuigingen van over de hele wereld binnen halen. Of je maakt verre reizen en ontmoet dan 

allerlei. En door de mensen uit het buitenland die bij ons zijn komen wonen en werken, ontmoet 

je die andere godsdiensten ook in levende lijve. Bij je in de straat, in de klas, heel dichtbij. En 

soms stappen mensen dan over naar een andere godsdienst. Daar zijn ze vrij in. 

 

De God van de Bijbel zou het grandioos vinden als je in hem gaat geloven. Maar dwingt je dus 

niet. Geloven in God is zinvol en betekenisvol. Dat zeker wel. Het is niet onbelangrijk. 

Dat vindt niet iedereen in de samenleving om ons heen zo. Veel mensen vinden, dat je dom bent 

als je gelooft. Of komen met bezwaren, dat geloof zorgt voor oorlog en geweld. Of vinden dat 

het typisch iets is voor achter je eigen voordeur, thuis. Maar niet iets voor op straat of in de 

publiciteit. En er zijn landen waar ze je zelfs oppakken. Omdat machthebbers je zien als een 

bedreiging voor hun plek en positie. 

En toch: geloven doet er toe.  

 

Het geeft je rust, bemoediging, kracht, stilte, troost, ruimte, bescherming, geborgenheid, 

veiligheid, een thuis. Op z’n Engels: geloof geeft te ‘comfort’. Maakt je leven comfortabeler.  

 

Maar geloof prikkelt ook. Het daagt je uit om geen genoegen te nemen met de wereld zoals die 

is. Een wereld waar maar een paar mensen rijk zijn en een heleboel straatarm. Waar honger en 

dorst is; gevangenschap en onderdrukking. Waar mensen geen vrijheid van geloof en 

meningsuiting hebben. En nog veel meer niet. Vanuit je geloof, zeker ook het christelijke, wordt 

je gevraagd om in actie te komen. Soms zelfs in opstand en verzet. Op z’n Engels gezegd: geloof 

geeft je ook challenge, uitdaging om de wereld te veranderen op de manier waar God blij van 

wordt. 

 

Tenslotte nog dit: 

We zijn vrij om te leven dankzij de komst van Jezus Christus. Hij is het geschenk van God 

aan ons. Hij spreekt en handelt precies zoals God het van ons heeft gevraagd. Maar waar we 

vaak in mislukken. Dankzij Jezus Christus hoeven wij in ons leven niet meer te scoren bij 

God om het goed te maken. Maar dankzij het geschenk van Jezus' liefde, zijn we vrij om ons 

te richten op anderen om ons heen, op medemensen.  

Door het geloof zijn we vrij van allerlei kwade invloeden en machten. Die hoeven ons niet 

meer vast te grijpen en gevangen te houden. Geld of bezit hoeft je niet langer te beheersen. 
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Dus kun je delen. Macht of status hoef je niet langer vol te houden. Dus kun je dienstbaar zijn. 

De grond waar je woont is een geschenk van God. En dus schitterend om te delen met 

anderen die bijv. op de vlucht zijn.  

Er is alle ruimte om te leven. Samen met God. Samen met anderen. In alle vrijheid. 

 

Amen. 

 

Kelly zingt:  ‘Gebed om vrijheid’ 

 

Maak ons vrij van de wereld Heer, 

van wat ons betoverd heeft.  

Niet gebonden, zoals een slaaf,  

in de ban van geld en tijd.  

Laat ons zien wat waarde heeft; 

een schat die niet vergaat.  

Vrijheid waar Uw kind in leeft,  

onvoorwaardelijk aanvaard! 

  

Maak ons vrij van de zorgen, Heer  

Van wat ons gevangen houdt.  

Vreugdeloos, onder last gebukt,  

die ons bange hart benauwt. 

Laat ons zien dat U ons kent; 

de zorgen, onze angst. 

Dat U te vertrouwen bent: 

Wij zijn veilig in Uw hand! 

  

Maak ons vrij van de boosheid, Heer 

die het vuur van liefde dooft. 

Niet verzonken in bitterheid,  

die van vrede ons berooft. 

Laat ons zien wat liefde doet, 

die angst en vrees verdrijft. 

Liefde die niet dwingend is, 

maar verzoent in kwetsbaarheid. 

  

Maak ons vrij van de wereld, Heer 

van wat onrust geeft, verwart.  

Voortgejaagd gaan wij onze weg,  

zonder stilte in ons hart.  

Leer ons in uw vrijheid staan,  

door uw Geest geleid. 

Vul ons leven, vuur ons aan, 

tot de wereld wordt bevrijd! 

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 

 

Bloemengroet 

 

Dankgebed en voorbeden (Nellie en Peter): 
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Heer,  

wat fijn, dat we vanmorgen elkaar hier mogen ontmoeten.  

Dat we een keuze hadden en hebben gemaakt om hier te zijn.  

En niet bang hoeven te zijn, dat we opgepakt worden, 

omdat we naar Uw woord komen luisteren.  

Hoe anders kan het zijn in anderen landen. 

Heer, wilt U zijn bij allen die vervolgd worden, 

omdat zij in U geloven.  

Wilt u hen krachtgeven en hoop op een betere toekomst.  

Laat hen Uw kracht en liefde voelen, Heer. 

Wilt U ook zijn bij de vervolgers van deze Christenen.  

Wilt U voor hen zorgen en hen aanraken,  

zodat zij ook Uw liefde kunnen ervaren 

en  zij tot inkeer mogen komen. 

Heer we bidden voor ons als “vrije” mensen.  

Wilt u ons helpen deze mensen te helpen waar wij kunnen.  

Laten wij deze mensen een plaats mogen geven in ons hart, huis en land.  

Laat ons bewust worden, dat wij vrij zijn om te kiezen,  

niet bang hoeven om te kijken en  

openlijk over ons geloof mogen praten  

ook al wordt dat wel steeds moeilijker. 

 

Gebeden vanuit actualiteit 

Gebeden vanuit Tussenspel 

 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Project kinderbijbels voor Albanië  wordt uitgelegd.  
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Collecte: 

De eerste (zwarte) collectezak  van de collecte is voor kinderbijbels voor Albanië. 

De tweede (groene) collectezak is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk. 

 

Tijdens de collecte zingt Kelly: ‘Ik wens jou’ 

 

Ik wens jou een dak boven je hoofd  

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  

dat de liefde van je leven op je wacht  

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  

met kinderen om je heen, tot aan het eind  

 

Refrein: 

Een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

Een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent  
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dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  

dat de liefde aan je hart vervulling geeft  

in elk van de seizoenen dat je leeft  

 

Refrein 

 

Ik bescherm je voor de wind,  

en vindt voor jou een schuilplaats.  

In de nacht maak ik een vuur  

want dan word jij niet bang  

 

in het donker loop ik naast je  

als een trouwe engel  

ik ben hier, wij gaan samen,  

heel je leven lang 

 

We gaan staan en zingen:  

‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’ 

 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen 

Jezus licht van de wereld vernieuw ons 

levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 

Schijn in mij, schijn door mij 

 

Refrein 

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 

Kom Heilge geest stort op ons Uw vuur 

Zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen 

Spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

 

Heer ik wil komen in Uw nabijheid 

Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 

Door het bloed mag ik U toebehoren 

Leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 

Schijn in mij, schijn door mij 

 

Refrein 

 

Staan wij oog in oog met U Heer 

daalt Uw stralende licht op ons neer  

zichtbaar, tastbaar word U in ons leven 

U volmaakt wie volkomen zich geven 

Schijn in mij, schijn door mij 

 

Refrein 

 

Zegen: 

 

Ga met God en wees een zegen! 
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Als je gaat met God,  

dan verspreid je liefde… 

dan leef je in vreugde…. 

dan ervaar je vrede…. 

dan heb je geduld …. 

dan straal je vriendelijkheid uit….. 

dan deel je goedheid mee….. 

dan is je geloof krachtig…. 

dan ben je zachtmoedig….. 

dan bewaar je je zelfbeheersing….. 

 

Als je gaat met God, 

dan is de vrucht van de Geest zichtbaar in je leven! 

Een zegen voor jou, voor onderweg. 

 

Ga met God en wees een zegen! 

Amen. 

 

Na de dienst is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade, met 

elkaar in gesprek te gaan. 

 

De volgende jongerenviering is op zondag 21 mei om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. 

 


